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ഭാഷാസാേങ്കതികവിദയ് : സത്തയും അസ്തിതവ്വും
ശരീരം ശബ്ദത്തില് അര്ത്ഥമാവുകയും,
അര്ത്ഥം ദൃശയ്ത്തില് എഴുത്താവുകയും,
എഴുത്ത് ശരീരത്തില്നിന്നിറങ്ങി അച്ച
ടിയാവുകയും, അച്ചടി ഡിജിറ്റലില്
ഭാഷെയ അതിവര്ത്തിക്കുകയും െച¿ുന്നു
ചലനാത്മകമായ രണ്ട് മാനവിക ര്പര്കിയകളാണ് ഭാഷയും സാേങ്കതികവിദയ്യും1.
രണ്ടിെന്റയും കൂടിേച്ചരലാണ് ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്2. ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്െയ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ച
ഈ കൂടിേച്ചരലിെനക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകൂടിയാണ്. ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്ാ വികസനം ഈ ഈ
കൂടിേച്ചരലിെന്റ നിരവധി സാധയ്തകളുെട തൂടര്ച്ചയാണ്. ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ര്തം ഭാഷെയ
പഠനവിഷയമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് ആദയ്ം െചയ്തത് സംസാരെത്ത ര്പകൃതയ്ാ (Natural)
ഉള്ളതാെണന്ന് Øാപിക്കുകയും സംസാരം ഒഴിെകയുള്ള എഴുത്ത്, അച്ചടി, തുടങ്ങിയ
ഭാഷാരൂപങ്ങെള പഠനമണ്ഡലത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ആയിരുന്നു. ആദയ്കാല ഭാഷാ
ശാസ്ര്തജ്ഞരില് ഈ ര്പവണത കൂടുതല് സുവയ്ക്തമാണ്. (Bloomfield 1935:21, Humbolt
1988:49, Sapair 1921:8, Saussure 1959:24, Hockett 1958:4) ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യിെല
ചലനങ്ങെളക്കൂടി ഭാഷാശാസ്ര്തത്തിെന്റ പഠനമണ്ഡലമായി പരിഗണിക്കുന്ന വിശാലതയിേല ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്െയ ചര്ച്ചാവിഷയം ആക്കാന് കഴിയൂ. ഭാഷയുെടയും സാേങ്കതികവിദയ്യുെടയും
സത്താപരവും, അസ്തിതവ്പരവുമായ തിരിച്ചറിവ് ഭാഷാസാേങ്കതികവിദയ്െയപ്പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചയ്ക്ക്
അനിവാരയ്മാണ്.
ഭാഷയുെടയും
സാേങ്കതികവിദയ്യുെടയും
സത്താപരവും,
അസ്തിതവ്പരവുമായ
ര്പേതയ്കതകെള ചര്ച്ചെച¿ുകയും, ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യില് അ´ര്ലീനമായ ‘അതികരണെത്ത’
(transposition) സംസാരം, എഴുത്ത്, അച്ചടി, ഡിജിറ്റല് എന്നീ ഭാഷാ സാേങ്കതിക വിദയ്കളിലൂെട
നിരീക്ഷിക്കുകയുമാണീ േലഖനത്തില്.

ജിലല്ിയുെട വിശപ്പും, െപേര്ടാളും
ജിലല്ിയുെട
വിശപ്പും
െപേര്ടാളും
തമ്മില്
എ´ാണ്
സാമയ്ത?
ആധുനിക
ഭാഷാശാസ്ര്തത്തിെന്റ പിതാവായ ലിയണാര്േഡാ ബല്ൂം ഫീല്ഡിെന്റ ‘ലാംേഗവ്ജ്’ എന്ന
പുസ്തകത്തില് ഭാഷെയപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ ര്പാഥമിക നിഗമനങ്ങള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി
അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു െപണ്കുട്ടിയാണ് ജിലല്ിെയന്ന ജില് (Bloomfield 1935:26). ജിലല്ിക്ക്
വിശന്നു. കൂട്ടുകാരന് ജാക്ക് കൂെടയുണ്ട്. അടുത്തുതെന്ന ഒരു മാവില് മാങ്ങയുമുണ്ട്. ജിലല്ിക്ക്
മാവില് കയറാന് കഴിയിലല്. എ´ാണ് െച¿ുക? ജിലല്ി ജാക്കിേനാട് പറഞ്ഞു. ജാക്ക് മാവില് കയറി
മാങ്ങ പറിച്ച് ജിലല്ിക്കു െകാടുത്തു. ജിലല്ിയുെട വിശപ്പ് മാറി. ‘വിശപ്പ്’ ജിലല്ിക്ക് ഒരു ശാരീരിക
അനുഭവം (Somatic experience) ആയിരുന്നു. ‘എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ജാക്ക്’ എന്ന് ജിലല്ി
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സാേങ്കതികവിദയ് അഥവാ technology എന്ന് ര്പേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിെന്റ മൗലിക അര്ത്ഥത്തിലാണ്. “The word
(technology) stems from the Greek. Technikon means that which belongs to technē. We must observe two things
with respect to the meaning of this word. One is that techne is the name not only for the activities and skills of the
craftsman but also for the arts of the mind and the fine arts.” (Martin Heidegger 1993 : 318)
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വിനിമയവയ്ാപ്തിക്കായി ഭാഷ സാേങ്കതികവിദയ്െയയും അറിവധിഷ്ഠിത സവ്യം ര്പവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി
സാേങ്കതികവിദയ് ഭാഷെയയും പരസ്പരം ആര്ശയിക്കുകയും കൂടിേച്ചരുകയും െച¿ുന്ന മണ്ഡലെത്ത െപാതുവായി
ഭാഷാസാേങ്കതികവിദയ് എന്ന് പറയാം.
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പറയുന്നതുവെര ജാക്കിന് ജിലല്ിയുെട വിശപ്പ് അറിയാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല്. കാരണം ജാക്കിെന്റയും
ജിലല്ിയുെടയും രണ്ട് ശരീരങ്ങളാണ്. രണ്ട് ശരീരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള വിനിമയത്തിെന്റ
(Communication) വിടവ് ഭാഷ നികത്തുകയാണ് െച¿ുന്നെതന്നാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂെട ബല്ൂം
ഫീല്ഡ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. “The gap between the bodies of the speaker and hearer – the
discontinuity of the two nerveus system – is bridged by the sound – wave”
(Bloomfield1935:26). േകവലമായ sound-waves അഥവാ ശബ്ദതരംഗങ്ങള് എങ്ങിെനയാണ്
ജിലല്ിയുെട വിശപ്പ് ജാക്കില് എത്തിച്ചത്? എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് ജിലല്ി പറഞ്ഞേപ്പാള് എത്
ജാക്കിെനങ്ങെനയാണ് മനസ്സിലായത്? ശരീരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ഭൗതികമായ വിടവിലൂെട (Somatic
gap) വിനിമയം െച¿ാന് കഴിയാത്ത ‘ശാരീരിക അനുഭവെത്ത’ (Somatic experience)
അര്ത്ഥികമായി (Semantic) ലാംഗിേലക്ക് 3 ഭാഷ െവളിെപ്പടുത്തുന്നു (reveling). ലാംഗ്
ജാക്കിെന്റയും ജിലല്ിയുെടയും െപാതുേബാധനത്തിെല ഭാഷാ മണ്ഡലമാണ്. വിശപ്പ് എന്ന
ശാരീരികാനുഭവം ആര്ത്ഥികമായി ലാംഗില് െവളിെപ്പട്ടിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് ജിലല്ിയുെട വിശപ്പ്
ഭാഷയിലൂെട ജാക്കിന് മനസ്സിലായത്. ഇവിെട ഭാഷയുെട സത്ത െവളിെപ്പടുത്തലാണ്. അതായത്
ശാരീരികാനുഭവത്തിെന്റ ൈവവിധയ്െത്ത ഭാഷ ലാംഗിേലക്ക് െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. ‘െവളിെപ്പടുത്തലില്’
(revealing) നിന്നും ഭിന്നമാണ് ‘വിനിമയം’ (communication). എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് ജിലല്ി
ജാക്കിേനാട് പറയുന്നതാണ് വിനിമയം. വിനിമയം പേരാളിെന്റ4 ഭാഗമാണ്. അതായത്
െവളിെപ്പടുത്തല് വിനിമയത്തിെന്റ മുന്നുപാധിയാണ്. ലാംഗില് െവളിെപ്പട്ട ഒരു അനുഭവെത്ത മാര്തേമ
പേരാളിലൂെട വിനിമയം െച¿ാന് കഴിയൂ.
വിശപ്പ് ഭാഷയില് െവളിെപ്പടുന്നതുേപാെല െപേര്ടാളും ഒരു െവളിെപ്പടുത്തലാണ്.
കാര്ഷികസാേങ്കതികവിദയ്യില്
ഭൂമികൃഷിØലവുമായി
െവളിെപ്പടുന്നു.
വയ്ാവസായിക
സാേങ്കതികവിദയ്യില് കൃഷിØലം കല്ക്കരി ഖനിയായും, ഖനി കല്ക്കരിയായും, കല്ക്കരി
െപേര്ടാളായും െവളിെപ്പടുന്നു. യര്´ത്തില് െപേര്ടാള് ചലനമായി െവളിെപ്പടുന്നു. ഓേരാ
െവളിെപ്പടുത്തലിലും പരം പൂര്വവ്െത്ത തടസ്സെപ്പടുത്തുന്നു. അതായത് സാേങ്കതികവിദയ്യുെട സത്ത
െവളിെപ്പടുത്തലാണ് 5. സത്താപരമായി ഭാഷയും സാേങ്കതികവിദയ്യും െവളിെപ്പടുത്തലാണ്. ഭാഷ
ഭൗതികാനുഭവത്തിെന്റ ൈവവിധയ്െത്ത ആര്ത്ഥികമായി െവളിെപ്പടുത്തുേന്പാള്, സാേങ്കതികവിദയ്
ഭൗതികര്പപഞ്ചത്തിെന്റ ൈവവിധയ്മാര്ന്ന സാധയ്തകെള െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. സത്താപരമായി ഭാഷയും
സാേങ്കതികവിദയ്യും സമാനമാണ്. സത്താപരമായ ഈ സമാനതയാണ് ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്െയ,
അതായത് ഭാഷയുെടയും സാേങ്കതികവിദയ്യുെടയും കൂടിേച്ചരലിെന സാധയ്മാക്കുന്നത്.

ഉപജീവനവും ചലനാത്മകതയും
സത്താപരമായി ഭാഷയും സാേങ്കതികവിദയ്യും സമാനമാെണങ്കിലും അസ്തിതവ്പരമായി
രണ്ടും ഭിന്നമാണ്. ജീവനേലാകത്തിെന്റ ഭൗതികസാര്ന്ദതയിലാണ് ഭാഷ നിലനില്ക്കുന്നത്.
അതായത് ജീവനേലാകത്തിെന്റ ഭൗതികസാര്ന്ദതെയ ആര്ശയിക്കുന്നതാണ് ഭാഷയുെട അസ്തിതവ്ം.
ഭാഷാ സമൂഹത്തിെന്റ ജീവനേലാകത്തില്നിന്നും ഭിന്നമായ ഒരസ്തിതവ്ം ഭാഷയ്ക്കിലല്. എന്നാല്
സാേങ്കതികവിദയ്യുെട അസ്തിതവ്ം ജീവനേലാകെത്ത ഭൗതികമായി മാറ്റുന്നു എന്നതാണ്.
ജീവനേലാകെത്ത ഭൗതികമായി മാറ്റിെക്കാേണ്ട സാേങ്കതികവിദയ്യ്ക്ക് നിലനില്ക്കാന് കഴിയൂ.
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‘It is both a social product of the faculty of speech and a collection of necessary connections that have been
adopted by a social body to permit individuals to exercise that faculty’ (Saussure 1915:9)
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“Parole is on the coutrary an individuals act of will and intellegente in which it is necessary to distinguish 1. the
combinations by means of which the speaking subject use the code of the language system with a view to
expressing his personal thoughts; 2. the psycho-physical mechanism which allows him to externalize these
combination” (Saussure 1915:30-31)
5

‘Technology is therefore no more means. Technology is a way of revealing’ (Heidegger 1978:318)
Technology is a mode of revealing. Technology comes to presence in the relam where revealing and
unconcealment take place’ (Heidegger 1978:319)

3

സാേങ്കതികവിദയ്യുെട സത്താപരമായ ഓേരാ െവളിെപ്പടുത്തലും അതായത് ഓേരാ കണ്ടുപിടിത്തവും,
ജീവനേലാകത്തില് ചലനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാല് ജീവനേലാകെത്ത ശരിയാേയാ െതറ്റാേയാ
ര്പതിഫലിപ്പിക്കാന് മാര്തേമ ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയൂ. അസ്തിതവ്പരമായി ഭാഷ ജീവനേലാകെത്ത
ഉപജീവിക്കുന്നു. സാേങ്കതികവിദയ് ജീവനേലാകെത്ത മാറ്റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാഷയുെടയും
സാേങ്കതികവിദയ്യുെടയും സത്താപരമായ സമാനതയും അസ്തിതവ്പരമായ വയ്തയ്ാസവുമാണ്
രണ്ടിെന്റയും
കൂടിേച്ചരലായ
ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്െയ
‘അതികരണ’ത്തിെന്റ
നാഗരികമണ്ഡലമാക്കുന്നത്.

ഭാഷാസാേങ്കതികവിദയ്യും അതികരണവും
ഭാഷ െവളിെപ്പടുത്തലാണ്. സാേങ്കതികവിദയ് മാറ്റിത്തീര്ക്കലാണ്. സത്താപരമായി
െവളിെപ്പടുത്തലായ ഭാഷയും, അസ്തിതവ്പരമായി മാറ്റിത്തീര്ക്കലായ സാേങ്കതികവിദയ്യും
കൂടിേച്ചരുേന്പാള് എ´ാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സംസാരം മുതല് ഡിജിറ്റല് വെരയുള്ള ഭാഷാ
സാേങ്കതിക വിദയ്കളില് ഈ കൂടിേച്ചരല് എങ്ങെന ര്പവര്ത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ചര്ച്ച.

സംസാരം വചന സാേങ്കതികവിദയ്
സംസാരെത്ത അതിഭൗതികമായ േകര്ന്ദങ്ങളില് ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരത്തിന് ര്പാഥമികതവ്ം
നല്കുന്ന ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ര്തത്തിെന്റ ചി´ാപ²തി ദാര്ശനികമണ്ഡലത്തില് േചാദയ്ം
െച¿െപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു. സംസാരം അഥവാ വാചികം എന്നത് ഭാഷയുെട േകവലം ഒരു ര്പകടേനാപാധി
മാര്തമാണ്. ലാംഗില് അര്ത്ഥികമായി െവളിെപ്പട്ട അനുഭവത്തിെന്റ ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള
ബാഹയ്വത്കരണം (exteriorization) മാര്തമാണ് സംസാരം. അതായത് അനുഭവം ലാംഗില്
അര്ത്ഥമാവുകയും അര്ത്ഥം ശബ്ദത്തില് സംസാരമാവുകയുമാണ് െച¿ുന്നത്. സംസാരിക്കുേന്പാള്
നാം ശബ്ദര്പപഞ്ചെത്ത ഭാഷാ ര്പപഞ്ചമായി മാറ്റുകയാണ് െച¿ുന്നത്. അസ്തിതവ്പരമായി
ഭൗതികര്പപഞ്ചത്തില് ശരീരം നടത്തുന്ന തികച്ചും ഭൗതികമായ ഒരു ഇടെപടലിലാണ് സംസാരം.
“Speaking on the contrary (to language) is an individual act, it is willfull and intellectual
(Saussure 1959:14) “Speaking is modified breathing” (Abercrombie 1956 : 25)
ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ര്തം സംസാരത്തിന് കല്പിച്ചുെകാടുത്തിരുന്ന ര്പാഥമികതവ്ത്തില്
നിന്ന് ഭിന്നമായി സംസാരെത്ത ഒരു ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യായി പരിഗണിക്കുന്നതിന്
മൂന്നുകാരണങ്ങളുണ്ട്.
1.

സംസാരം ശബ്ദര്പപഞ്ചെത്ത സംസാരര്പപഞ്ചമായി െവളിെപ്പടുത്തുന്നു.

2.

സവ്ാഭാവിക ശവ്ാസഗതിയില് നടത്തുന്ന േബാധപൂര്വവ്മായ പരിഷ്കരണത്തിലൂെടയാണ്
സംസാരം സാധയ്മാകുന്നത്.

3.

സംസാരത്തിലൂെട ഭാഷ ബാഹയ്വത്കരണത്തിനായി ശബ്ദമാധയ്മെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്നു.

സംസാരം സവ്യം റദ്ദാക്കലും അതികരണവും
സംസാരെത്ത
ബാഹയ്വത്കരണത്തിനുള്ള
വചനസാേങ്കതികവിദയ്യായി
പരിഗണക്കുേന്പാള്ത്തെന്ന സംസാരത്തിന് മൗലികമായ ഒരു േപാരായ്മയുണ്ട് എന്നതുകൂടി ചര്ച്ച
െചേ¿ണ്ടതുണ്ട്.
വചന
സാേങ്കതികവിദയ്യുെട
മാധയ്മം
ആയ
ശബ്ദത്തിന്
അത്
പുറെപ്പടുവിക്കെപ്പടുന്ന സമയത്തിലും വയ്ാപരിക്കാന് കഴിയുന്ന പരിമിതമായ േദശപരിധിയിലും
മാര്തേമ നിലനില്ക്കാന് കഴിയൂ. അതായത് ഒരു മാധയ്മം ആയി നാം ശബ്ദെത്ത അര്ത്ഥിക
വിനിമയത്തിനായി ഉപേയാഗിക്കുേന്പാള് അഥവാ നാം സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷത്തില്ത്തെന്ന
സംസാരം ഇലല്ാെതയാകുന്നു. സവ്´ം മാധയ്മത്തിെന്റ substantial ആയ സവിേശഷതയാല് സവ്യം
റദ്ദാക്കെപ്പട്ട ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യാണ് സംസാരം.

4

ആര്ത്ഥികമായി
െവളിെപ്പട്ട
ഭൗതികാനുഭവം
വചന
സാേങ്കതികവിദയ്യിലൂെട
ശരീരത്തില്നിന്നും അതിവര്ത്തിക്കുേന്പാള്ത്തെന്ന സംസാരത്തിെന്റ നശവ്രതയില് നിന്നും
അതികരിക്കാന് അര്ത്ഥത്തിന് കഴിയാെത വരുന്നു. സംസാരെത്ത ഭാഷയുെട ര്പാഥമികസത്തായി
പരിഗണിക്കുന്ന ആധുനിക ഭാഷാശാസ്ര്തം സംസാരത്തിെന്റ ഈ സവ്യം റദ്ദാക്കല് സവ്ഭാവെത്ത
പരിഗണിക്കാതിരുന്നതുെകാണ്ടാണ് എഴുത്തിെന്റ ആവശയ്കതയിേലക്ക് മനുഷയ് നാഗരികതെയ നയിച്ച
അതികരണത്തിെന്റ ദര്ശനെത്ത ഭാഷാശാസ്ര്തത്തില് ര്ശ²ിക്കാതിരുന്നത്. ഭാഷാസാേങ്കതികവിദയ്
എന്ന നിലയില് വചനസാേങ്കതികവിദയ് അനുഭവത്തിെന്റ ശരീരത്തില്നിന്നുള്ള അര്ത്ഥികമായ
അതികരണതവ്രയുെട ര്പകടനങ്ങളില് ഒന്നുമാര്തമാണ്. എന്നാല് സംസാരം തെന്ന സവ്´ം
മാധയ്മത്താല് സവ്യം റദ്ദാക്കെപ്പടുേന്പാള് അതികരണം ഭൗതിേകച്ഛയായി അഥവാ അഭാവത്തിെന്റ
അനുഭവത്തില്നിന്നുള്ള ഇച്ഛയായി മാറുന്നു. മനുഷയ്െന നാഗരികതയിേലക്ക് നയിച്ച ഈ അതികരണ
ഇച്ഛയാണ് മനുഷയ്സമൂഹത്തിെന്റ വിവിധ േകാണുകളില് എഴുത്തായി രൂപംെകാണ്ടത്.

എഴുത്ത് ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മ
വചന സാങ്കതികവിദയ്യുെട സവ്യം റദ്ദാക്കലില്നിന്നുള്ള ഭാഷയുെട അതികരണമാണ്
എഴുത്തുസാേങ്കതികവിദയ്. വചന സാേങ്കതികവിദയ്യുെട സബ്സ്റ്റന്സായ ശബ്ദത്തിന് പകരം
ദൃശയ്െത്ത ര്പതിഷ്ഠിച്ചുെകാണ്ടാണ് എഴുത്ത് ശബ്ദത്തിെന്റ കാലത്തിലും േദശത്തിലുമുള്ള
അനശവ്രതെയ അതികരിച്ചത്. അതായത് എഴുത്ത് സാേങ്കതികവിദയ് വചനസാേങ്കതികവിദയ്യുെട
അനുബന്ധം ആയിരുന്നിലല്. ഭാഷാശാസ്ര്തത്തിലും ദര്ശനത്തിലും എഴുത്തിെന സംസാരത്തിെന്റ
അനുബന്ധം ആയി ആയിരുന്നു വയ്വഹരിച്ചിരുന്നത്. ‘Language are made to be spoken, writing
servers only as a supplement to speech’ (Rousseau). ലാംഗില് അര്ത്ഥികമായി െവളിെപ്പട്ട ഒരു
അനുഭവം ശബ്ദത്തിലൂെട സംസാരമായി മാറുന്നതുേപാെല ദൃശയ്ത്തിലൂെട എഴുത്തായി മാറുകയാണ്.
ആദയ്കാല എഴുത്തുരൂപങ്ങളായ ഹീേറാഗല്ിഫിക്സ്, കയ്ൂണീേഫാം ഇവ സവ്ന മധയ്Øത (phonetic
mediation) ഇലല്ാത്ത ചിര്തലിപികളും, ആശയങ്ങെള അങ്ങെന തെന്ന ര്പതിനിധീകരിക്കുന്ന ഐഡിേയാ
ര്ഗാഫിക് ലിപികളും ആെണന്ന് ര്ശേ²യമാണ്.
എഴുത്ത് ആദയ്കാലത്ത് സമൂഹത്തിെല ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാര്തം അറിയാവുന്ന ര്പേതയ്കമായ
ൈവദഗ്ധയ്ം ആവശയ്മായ ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മയായിരുന്നു. ഒരു ര്പേതയ്ക വിഭാഗത്തിെന്റ മാര്തം
ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മയില് നിന്നും സമൂഹത്തിെന്റ സാക്ഷരതയിേലക്ക് ആദയ്കാലത്ത് എഴുത്ത്
ര്പസരിച്ചിരുന്നിലല്6. വചന സാേങ്കതികവിദയ് േകര്ന്ദീകൃതമായ ഒരു മതാത്മക മണ്ഡലവും, എഴുത്ത്
സാേങ്കതികവിദയ് േകര്ന്ദീകൃതമായ ഭരണ, വാണിജയ് മണ്ഡലവും രൂപെപ്പട്ടു എന്നതാണ് എഴുത്തിെന്റ
ആദയ്കാല സാമൂഹിക ചരിര്തം. വചന സാേങ്കതികവിദയ് സംസ്കാരം, കല, മതം ഇവ ഉള്െപ്പടുന്ന
ഉപരിഘടനയുെട ര്പതിനിധാനവും എഴുത്ത് സാേങ്കതികവിദയ് ഭരണം വാണിജയ്ം എന്നിവയുെട
ര്പതിനിധാനവും ആയി മാറുകയായിരുന്നു. ഭാഷ ലാംഗിെന്റ അമൂര്ത്തമായ െവളിെപ്പടുത്തലിെന്റ
സാമൂഹികമണ്ഡലവും, സംസാരവും എഴുത്തും ജീവനേലാകെത്ത നിര´രം മാറ്റുന്ന സാേങ്കതികവിദയ്
മണ്ഡലവും ആയി ഭാഷാ സമൂഹത്തില് വയ്ാപിക്കുകയായിരുന്നു.
സംസാരത്തിെന്റ നശവ്രതയില് നിന്നുള്ള അതികരണമായി എഴുത്ത് രൂപെപ്പട്ടിരുെന്നങ്കിലും
ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റ മാര്തം ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മയുെട തടവറയായ Scriptorium7 ത്തില്നിന്നും
ലിപിേബാധത്തിന് പുറത്ത് വരുവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നിലല്. അച്ചടിയിലൂെടയാണ് ശരീരത്തിെന്റ
ഓര്മ്മയുെട പരിധിയില്നിന്നും എഴുത്ത് സമൂഹത്തിേലക്ക് വയ്ാപിച്ചത്.

6

But in itself writing constitutes an important technology requiring a category of highly trained specialist which
has to be maintained at the expense of the community. (Jack Goody 1986:45)
7

Scriptorium : The Scriptorium was the centre of European manuscript culture and the main agency of text
reproduction before printing. It was a place of highly regarded and specialized work, usually shared by several
copyists. (Florian Coulmas 1996:455)
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അച്ചടി, സാക്ഷരത, േദശീയത
സ്ര്കിപ്േറ്റാറിയത്തിെല ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മയില്നിന്നും എഴുത്ത് സമൂഹത്തിേലക്ക്
സാക്ഷരതയായി അതികരിക്കുന്നത് അച്ചടിയിലൂെട ആയിരുന്നു. ശരീരത്തെന്റ ഓര്മ്മയുെടയും,
ചലനത്തിെന്റ പരിമിതിയുെടയും പരിധിെയ യര്´ത്തിെന്റ ഭൗതികതെകാണ്ട് അതികരിക്കലായിരുന്നു
അച്ചടിയിലൂെട. ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മെയയും ചലനത്തിെന്റ പരിധിെയയും അളവുപരമായി
അതിവര്ത്തിക്കാന് അച്ചടിയര്´ത്തിലൂെട കഴിഞ്ഞു. അങ്ങെന എഴുത്ത് സ്ര്കിപ്േറ്റാറിയത്തിെല
ഓര്മ്മയുെട പരിധിെയ അതിവര്ത്തിക്കുകയും, സമൂഹത്തിെന്റ സാക്ഷരതയാവുകയും െചയ്തു.
ഭാഷാ സമൂഹത്തിെന്റ ൈവവിധയ്മാര്ന്ന അനുഭവങ്ങളുെട െവളിെപ്പടുത്തലുകള് അച്ചടിയുെട
ര്പസരണത്തിലൂെട
സമീകരിക്കുകയും
ഭാഷാ
സമൂഹെത്ത
േദശസമൂഹം
ആയി
പരിവര്ത്തിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഭാഷശരീരം, േദശശരീരം ആവുകയും ഭാഷ േദശത്തിെന്റയും, േദശം
ഭാഷയുെടയും ര്പതിനിധാനം ആവുകയും െചയ്തു. സംസാരം ശബ്ദ ര്പപഞ്ചെത്ത ഭാഷാ ര്പപഞ്ചമായി
പരിവര്ത്തിച്ചേപ്പാള്
അച്ചടിയുെട
വയ്ാപനം
ഭൂര്പേദശെത്ത
േദശര്പേദശമായി
പരിവര്ത്തിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അതായത്
ഭാഷയിലൂെട
ഭൂര്പേദശം
േദശര്പേദശമായി
െവളിെപ്പടുകായായിരുന്നു. അങ്ങെന ഭാഷ മനുഷയ്നാഗരികതയുെട ചരിര്തത്തില് േദശെത്ത
െവളിെപ്പടുത്തുകയും അച്ചടിയിലൂെട േദശേബാധെത്ത ര്പചരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഭാഷ തെന്ന
ആയിരുന്നു ഭാഷാ സമൂഹങ്ങള്ക്ക് പരിധി നിര്ണ്ണയിച്ചതും. അച്ചടിയുെട വയ്ാപനം ഭാഷാശരീരങ്ങെള
േദശശരീരങ്ങളായി inscribe െച¿ുകയായിരുന്നു. ഭാഷാശരീരങ്ങളുെട േദശശരീരത്തില്നിന്നുള്ള
അതികരണമാണ് തുടര്ന്ന് വന്ന ഡിജിറ്റല് ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യില്.

ഡിജിറ്റല് ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്
ബഹുസവ്രതയുെട ബാേബല്
സ്ര്കിപ്േറ്റാറിയത്തിെന്റ ഓര്മ്മയില്നിന്നും അച്ചടിയിലൂെട സമൂഹത്തിെന്റ സാക്ഷരതയായ
ഭാഷ േദശരാര്ഷ്ടത്തിെന്റ സത്തയായിരുന്നു. അച്ചടിയിലൂെട ഭാഷ സമൂഹത്തിെന്റ സാക്ഷരതയായി
അതികരിച്ചേപ്പാള്
ഡിജിറ്റല്
ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്യില്
ഭാഷ
കയ്ാരക്ടറുകളായി
അമൂര്ത്തമാവുകയായിരുന്നു. ശരീരത്തിെന്റ ഓര്മ്മയുെട അമൂര്ത്തതയില്നിന്നും അച്ചടിയുെട
ദൃശയ്മൂര്ത്തതയിലൂെട ഡിജിറ്റല് ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യിലൂെട ഭാഷ മെറ്റാരു അതികരണത്തിന്
കൂടി ത¿ാറാവുകയാണ്.
ഇതര
ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്കളില്നിന്നും
ഡിജിറ്റല്
ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്
വയ്തയ്സ്തമാകുന്നത് അത് ഭാഷാതീതമായി ഭാഷെയ അമൂര്ത്തവത്കരിക്കുന്നു (translingual
abstraction) എന്നതിനാലാണ്.
ഭാഷയാല് അടയാളെപ്പടുത്തിയ േദശരാര്ഷ്ടത്തിെന്റ സീമയില്നിന്നുള്ള അര്ത്ഥത്തിെന്റ
അതികരണമാണ്
ഡിജിറ്റല്
ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്.
ഭാഷയുെട
ഭാഷാതീതമായ
അമൂര്ത്തവത്കരണത്തിലൂെടയാണിത് സാധയ്മാകുന്നത്. േലാകത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരു ഭാഷാ
സമൂഹത്തില് െവളിെപ്പട്ട ഒരു അര്ത്ഥം മെറ്റാരു ഭാഷാ സമൂഹത്തിേലക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്
ഡിജിറ്റല് ഭാഷാ സാേങ്കതികവിദയ്യിെല അതികരണം. അതുെകാണ്ടാണ് ൈവവിധയ്മാര്ന്ന ഭാഷാ
ലിപികെള യൂണിേകാഡില് ഭാഷാതീതമായ കയ്ാരക്ടറുകളായി സേങ്കതനം െച¿ുന്നത്. ഡിജിറ്റല് ഭാഷാ
സാേങ്കതികവിദയ്യില് വചനത്തിെലയും, എഴുത്തിെലയും സബ്സ്റ്റന്സായിരുന്ന ദൃശയ്ം, ശബ്ദം,
അര്ത്ഥം ഇവ േവര്തിരിക്കുകയും 01 എന്നിങ്ങെന ഒരുകൂട്ടം അനനയ്തകളിലൂെട കയ്ാരക്ടറുകളായി
മാറുകയും െച¿ുന്നു. അവിശവ്സനീയമായ അതികരണത്തിെന്റ ഈ അനുഭവെത്ത മക് ലൂഹന്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിങ്ങെനയാണ്. “Our new electronic technology that extends our senses and
nerves in a global embrace has large implications for the feature of language --- ---.
Electronicity points the way to an extension of the process of consciousness itself, on a world
scale and without any verbalization whatever ------------. The condition of “Weightlessness”,
that biologist say promises a physical immortality, may be paralleled by the condition of
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Speechlessness that could counter a perpetuity of collective harmony and peace” Mc Luhan
(1964:80)
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